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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

ا وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثيً  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد  

 إىل يوم الدين أما بعد: 

على منت "خنبة الفكر" ضمن والشرح من جمالس التعليق  ادي عشرفهذا هو اجمللس احل
كتب الالكتاب اخلامس من  هوو ار اهلجرة التابع لشبكة إمام د علوم التأصيل دروس معهد

من -رمحه اهلل تعاىل-. وقد انتهي بنا الكالم إىل ما ذكره املصنف عهداملقررة يف هذا امل
قد انتهى من الكالم على شروط املقبول -رمحه اهلل تعاىل-وهبذا يكون أسباب رد احلديث 

 وعلى أسباب رد احلديث املردود.
 :-محه اهللر –وملا فرغ من ذلك كله قال 

مً ] رِيًحا َأوإ ُحكإ َناُد ؛ ِإمَّا َأنإ يَ نإَتِهَي ِإَلى النَّبيِّ َصلَّى اللَُّه تَ َعاَلى َعَليإِه َوِسلََّم َتصإ سإ ا ؛ ثُمَّ اْلإِ
رِيرِِه . ِلِه ، َأوإ تَ قإ ِلِه ، َأوإ ِفعإ      ِمنإ قَ وإ

 َأوإ ِإَلى الصََّحاِبيِّ َكَذِلَك .
ِمًنا ِبِه ، َوَماَت َعَلى َوُهَو : َمنإ َلِقَي النَّ  بيَّ َصلَّى اللَُّه تَ َعاَلى َعَليإِه َوَعَلى َآِلِه َوَسلََّم ُمؤإ

ََصحِّ . ََلِم ، َوَلوإ َتَخلََّلتإ رِدٌَّة ؛ ِفي اْلإ سإ  اْلإِ
 َأوإ ِإَلى التَّاَِّبِعيِّ : َوُهَو َمنإ َلِقَي الصََّحاِبيَّ َكَذِلَك . 

ُفو  َوَُّل : الإَمرإ  ُع . فَاْلإ
ُقوُف .   َوالثَّاِني : الإَموإ

ُلُه.  طُوُع ، َوَمنإ ُدوَن التَّاِبِعيِّ ِفيِه ِمث إ  َوالثَّاِلُث : الإَمقإ
َثَ ُر [.   َويُ َقاُل ِلأَلِخيَريإِن : اْلإ

أن هذه  علم  وينبغي أن ت  لبيان ألقاب احلديث -رمحه اهلل تعاىل-هذا ُشروع من املصنف  
إىل املنت ال إىل ة احلديث وال بضعفه مبعىن أهنم ينظرون فيها األلقاب ال عالقة هلا بصح

ا وصف الصحة ووصف الضعف أو يشرتك مواملوقوف واملقطوع يشرتك فيه وعفر اإلسناد فامل
ألن حكم األئمة على حديث  ما  لهول ووصف الرد، وهذا كن مستحضرًا فيها وصف القب
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ث موقوف ال يستلزم أن يكون هذا بأنه حديث مرفوع أو قوهلم يف حديث  ما بأنه حدي
 الوصف هلم أو هذا التلقيب منهم هلذا احلديث بأنه حديث صحيح.

 :ذكر هنا عدة أنواع متعلقة بألقاب احلديث-رمحه اهلل تعاىل-احلافظ 
ُفوُع[ ]  َوَُّل : الإَمرإ  فَاْلإ

–احلافظ هذا الذي ضبطه به -صلى اهلل عليه وسلم-إىل النيب انتهى سنده  ما وضبطه بأنه
َناُد ؛ ِإمَّا َأنإ يَ نإَتِهَي ِإَلى النَّبيِّ َصلَّى اللَُّه تَ َعاَلى َعَليإِه ] ألنه قال:-رمحه اهلل تعاىل سإ ثُمَّ اْلإِ

رِيرِِه[. ِلِه ، َأوإ تَ قإ ِلِه ، َأوإ ِفعإ ًما ؛ ِمنإ قَ وإ رِيًحا َأوإ ُحكإ   َوِسلََّم َتصإ
وصلة إىل املنت، و  :اْلسناد

ُ
ق بعض أهل العلم بني اإلسناد والسند وتقدمت ر  ف   هو الطريق امل

املنت ال إىل اإلسناد، ألن  ب إىلنص  نظرهم هنا ي   اإلشارة إىل ذلك وهذا مما يدلك على أن
 الكالم على اإلسناد وما يتعلق به تقدم.

فالرفع غاية النظر فيه إىل املنت وال يُنظر فيه إىل اإلسناد وهذا هو املرفوع وهو أول هذه 
أللقاب اليت ذكرها، اسم مفعول من رفع الشيء رفًعا ضد الوضع واخلفض، ُسُِي بذلك عند ا

صلى اهلل -وهو نبينا -صلى اهلل عليه وسلم-بعض أهل العلم من مقام من ُنِسب إليه وهو 
 عدة أقسام:-رمحه اهلل تعاىل–وتضمن هذا التعريف من احلافظ -عليه وسلم

 :انن قسمكًما فهذاأن يكون تصرحًيا أو حُ 

 ي.القسم األول املرفوع الصريح والقسم الثاين املرفوع احُلكمِ 
 واملرفوع الصريح هذا له عدة أقسام ذكر احلافظ هنا ثالثة منها فقال:

رِيرِِه[] ِلِه ، َأوإ تَ قإ ِلِه ، َأوإ ِفعإ  ِمنإ قَ وإ
خان يف فمثل قوله ما رواه عنه الشي-عليه الصالة والسالم-وهو كثي عنه  فأما القول:

ٌل ))و ي  صحيحيهما من حديث أيب هريرة وعائشة وعبد اهلل بن عمرو بن العاص أنه قال: 
 .ِلْل  ع ق اِب ِمن  الن ار((

منها ما رواه الشيخان من حديث -صلى اهلل عليه وسلم-وهو أيًضا كثي عنه  أما فعله:و 
 ة قوم  فبال قائًما.انتهى إىل ُسباط-عليه الصالة والسالم-حذيفة بن اليمان أن النيب 

عليه الصالة -قال هلم يف احلج ويف الصيام وما شابه ذلك؛ بل يًضا كثي يف الصالة و وهذا أ
ا ((ملا قال:  -والسالم وإمنا كان هذا فعل ومل يتكلم بأنه  )) م ن ت  و ض أ  َن  و  ُوُضوِئي ه ذ 
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كما هي رواية  ِسك ُكم((م ن اأو لِت أُخُذوا ))ُخُذوا متضمض أو استنشق، كذلك ملا قال: 
 مسلم.

رِيرِِه[]مث قال:  منه حديث -عليه الصالة والسالم-وأما التقرير أيًضا فهو كثي عنه  َأوإ تَ قإ
))أ ين  اهلل ؟ قالت: يف -عليه الصالة والسالم-اجلارية الذي يف مسلم ملا قال هلا النيب

 كمي الُسلمي.وهذا احلديث عند مسلم من حديث معاوية بن احل  الس م اء(( 
ا ن  ))كُ قال: -رضي اهلل عنه-ومن ذلك ما جاء يف صحيح اإلمام مسلم أن أنس بن مالك 

رنا ومل أمُ م ي  ل  ا ف   ان  ر  ي   -م  ل  س  و   يهِ ل  ع   ى اهللُ ل  ص  - يب الن   ان  وك   مسِ الش   وبِ رُ غُ  د  ع  ب    نيِ ت  ع  ي رك  ل  ص  نُ 
صالة والسالم    كإقراره خلالد بن الوليد    رضي اهلل وهذا كثي ممّا أقّرهم به    عليه ال ((اان  نه  ي  

ا عنه    يف الصحيحني أكل الضّب، وذكر طوائف من أهل العلم من أهل االصطالح أنواعً 
 .أخرى تدخل يف هذا املرفوع كهّمه وإشارته وكتابته

مي يعين فهذا هو املرفوع احلك، ]أو حكما[ وما أشبه ذلك وأّما قول احلافظ    رمحه اهلل    
اّلذي مل يتكّلم به النيّب    عليه الصالة والسالم    لكّن حكمه املرفوع، هذا هو املرفوع احلكمي 
مبعىن أّن له حكم الرفع وحقيقته أن يتكّلم الصحايّب    رضي اهلل عنه وأرضاه    بكالم وال 

هلل عنهما   : يكون هذا الكالم ممّا يقال من قبيل الرأي كقول عبد اهلل بن عمر    رضي ا
أحل ت ل نا م يت تاِن ود ماِن ، فأم ا امليت تاِن : فاجلراُد واحلوُت ، وأم ا الد ماِن : فالط حاُل ))

وقد نّص طوائف من  )هو يف معىن املسند(وهذا احلديث أخرجه البيهقّي وقال:  ((والكِبدُ 
 .أهل العلم على أنّه له حكم الرفع

بن حجر االغيبّيات ومن املرفوع احلكمي على ما ذكره احلافظ من ذلك ما يدخل يف مسألة  
أنّه يندرج حتته أنواع كثية جّدا من أقوال الصحابة أو من أقوال التابعني فمن ذلك قول 

كما يف حديث أم عطّية    رضي اهلل عنها    يف صحيح اإلمام )أُمرنا(  أو )أُمرت( الصحايب 
أم  كقول)هُنينا(  وكذلك قول الصحابة (( ق  واتِ ع  ال يدِ عِ  ال  يف  ج  ا أن خُنر رن  ))أُمِ البخاري ومسلم: 

ومن أشهره أيضا  .ا((ين  لِ م ع  عز  ومل يُ  ائزِ ن  اجل   ن اتّباعِ ا ع  ين  ))هنُ  :عطّية أيضا يف البخاري ومسلم
ى ل  ّف ع  الك   ضعُ ة و  ن  الس   ن  ))مِ : كقول علّي    رضي اهلل عنه    )من السّنة(قول الصحايب 

وإن كان هذا احلديث ال يصّح لكن هذا من باب التمثيل  ة((ر الس   ت  حت   الةِ  الص  ّف يف الك  
من أجل أن تعرفوا أّن هذه األنواع يدخل فيها الضعيف ويدخل فيها الصحيح وليس من 
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شرطها أن يكون هذا احلديث املروّي حديثا صحيحا ثابتا وبإمكانك أن تأخذ أمثلة أخرى 
ول الصحابة    رضي اهلل عنهم وأرضاهم    يف ما يوجد يف كتب السنن؛ على هذا النوع من ق

هذا على كّل حال نوع من أنواع املرفوع احلكمي اّلذي يدخل فيه غيه من األنواع اّليت يقف 
ومثل حديث سهل (( لُ ي  ن زِ  كنّا ن  ع زِل و ال ُقر آنُ ))عليها طالب العلم كقول جابر  بن عبد اهلل: 

م ا ))ملّا قال يف وضع اليدين على الصدر أو وضع اليمىن على اليسرى وقال:  يف ما حيضرين،
 .((يِه ِإىل  الن يب  ص ل ى الل ُه ع ل يه و س ل م  منأ ع ل ُمُه إاّل ي  

فهذا ما يتعّلق بالكالم عن املرفوع وإن كان الكالم عليه طويل لكن هذا ما يتناسب مع  
 وقد أهّنم أيضا ال يشرتطون أن يكون هذا املرفوع مّتصاًل  املنت ويتناسب مع الدرس. كما

 .يتكّلم به التابعّي فما ُأضيف إىل النيّب    صّلى اهلل عليه وسّلم    فهو املرفوع

  ]والثاني: الموقوف[مثّ ذكر بعد ذلك النوع الثاين فقال: 
ناد، إّما أن ينتهي إلى ]ثّم اْلس ضبطه لنا بأنّه ما ينتهي القول فيه إىل الصحايب، فقال: وقد

فإذا انتهى إىل الصحايّب فإّن هذا يسّمى النبّي    صّلى اهلل عليه وسّلم    أو إلى الصحابّي[ 
ا وقد مجع احلافظ بن حجر    رمحه اهلل تعاىل    واملوقوفات من األحاديث كثية جدً باملوقوف 

 صحيه مسلم من املوقوف" ما وقع يف صحيح مسلم من املوقوف وُسّاه ب "الوقوف على ما يف
ا كثي بالنسبة للموقوفات وهو مطبوع ووصل به إىل اثنني وتسعني ومائة حديث، وهذا أيضً 

ا "مصّنف عبد الرزّاق "و "مصّنف ابن أيب شيبة" و موجودة يف كتب املصّنفات خصوصً 
ط" وغيها ا غيها من الكتب املصّنفة ك "شرح معاين اآلثار" و كتاب ابن املنذر "األوسأيضً 

ا يذكرون له من كتب السّنة حّّت يف الكتب السّتة يقع أشياء من املوقوفات، فاملوقوف أيضً 
تلك األنواع اّليت هي القولّية والفعلّية والتقريريّة، فمن املوقوف القويل وهو أشهر ما يُروى عن 

اهلل عنه    كان  الصحابة أو من كثي ما يُروى عن الصحابة يف كتب السّنة أّن عثمان    رضي
 ي بِن ا ر ِجلُ ل  ص  يُ ))يقول يف ما رواه البخارّي ومسلم ملّا جاءه اخلوارج أو جاءه رجل يقول: 

سِ  م ا ي  ع م ُل الن اسُ  الص ال ُة أ حس ن  )) فقال:(( فتنٌة و أ ن ت  أ مُي عاّمة س ُنوا ف أ ح  ن معهم ف ِإن أ ح 
ت    ((م  ِإس اءت  هُ  بنِ و ِإن أ س اُؤوا ف اج 

أنا يف آخر ))ُسعت نشيج عمر و اد أنّه قال: ومن املوقوف الفعلي قول عبد اهلل بن شدّ  
ُكو ب  ث ي و ُحز ين ِإىل  الل  ِه و أ ع ل ُم ِمن  الل  ِه م ا ال  ت  ع ل ُمون  : ق ال  الصفوف يقرأ    ((ِإمن  ا أ ش 
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بن حجر ا"للحافظ وإذا نظرت ىف كتاب"الوقوف إىل ما ىف صحيح مسلم من املوقوف
 .ا مستقلةجترد ذلك وأن جتعل له أبوابً  تستطيع أن

 وملا كان املوقوف متعلقه الصحاىب عرف احلافظ بن حجر الصحاىب. 
)قد لكن قبل أن ندخل ىف تعريف الصحايب ينبغى أن يعلم أن علماء املصطلح يقولون: 

موقوف  :اإلضافة فيقولون يدِ يعىن بق لكن قالوا بقيد   (يطلق املوقوف على على غي الصحايب
هذا ما يسمى ، سعيد بن املسيب، موقوف على مالك موقوف على ،على الزهرى مثاًل 

 أما اإلطالق ففي حق الصحايب وأما القيد ففي حق غيه. طالقاإلال ب هلكن، موقوف
 (ستطردُت منه إىل تعريف الصحايبا) "النزهة"عرف احلافظ بن حجر مستطردًا كما قال ىف 

ِمًنا ِبِه، َوَماَت  -َصلَّى اللَُّه تَ َعاَلى َعَليإِه َوَعَلى َآِلِه َوَسلَّمَ -] َوُهَو : َمنإ َلِقَي النَّبيَّ ال:فق ُمؤإ
]. ََصحِّ ََلِم ، َوَلوإ َتَخلََّلتإ ِردٌَّة ِفي اْلإ سإ  َعَلى اْلإِ

ل ملمشاة ووصو املراد باللقاء : ما هو أعم من اجملالسة واوقال ىف أهم ما ذكر من التعريف 
 وتدخل فيه رؤية أحدمها اآلخر.، أحدمها إىل اآلخر وإن مل يكلمه

عرف الصحبة بالرؤية ليدخل فيها  نأويل مم يبن حجر من اللقاذى عرف به احلافظ وهذا ال
 بن أم مكتوم.اك  -عليه الصالة والسالم – اب النيبمن كان من العميان من أصح

ََلمِ :]وقوله سإ ت صحبته ورجوعه قوله هنا مات على اإلسالم معناه أنه ختلل :[َوَماَت َعَلى اْلإِ
ا يذكرون ىف غيه ممن عرف هبذا وكم، يسقكما يذكرون ىف األشعث بن  إىل اإلسالم ردة

 هنم عدوا أحاديثه يف املسانيد .أو 
وممن مل يرجع يذكرون ابن خطل ويذكرون عبيد اهلل بن جحش  وإن كان ىف قصة عبيد اهلل 

 ظٌر وتردد.بن جحش ن
فإنه  فإذا ختللته ردة فإنه يرجع إىل صحبته كما ذكرُت قبل قليل ىف قصة "األشعث بن قيس" 

فعاد إىل  –وهذا ذكره احلافظ يف الشرح - اىب بكِر الصديق أسيً أى به إىل وتِ كان ممن ارتد وأُ 
ممن صنف ىف اإلسالم فق بل منه ذلك وز و ج ه أخته . ومل يتخلف أحٌد عن ذكره ىف الصحابة 

 .املسانيد. فهذا ما يتعلق بالصحايب
[ بعد ذلك : -رمحه اهلل-قال   ] َأوإ ِإَلى التَّاَِّبِعيِّ
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َناُد: ِإمَّا َأنإ ] .يإىل التابع يه اإلسناد الذى ينتهوالثالث املقطوع وضبطه بأن يعين سإ ثُمَّ اْلإِ
 ]َأوإ ِإَلى التَّاَِّبِعيِّ [مث قال: لصحايبصلي اهلل عليه وسلم وذكر ا-وذكر النيب [يَ نإَتِهَي ِإَلى ...

كما عرف   يبن حجر وعر ف التابعاذكرها احلافظ  ياحلاجة داعية إىل معرفة التابع وملا كانت
 . الصحايب

 .] َوُهَو َمنإ لَِقَي الصََّحاِبيَّ َكَذِلَك[ قال : يوالتابع
 .-وسلم صلى اهلل عليه -النىبكما لقي الصحايب  لقي الصحايبمن يعىن 
 والتابعون خيتلفون يف هذه التبعية أو ىف الوصف بالتابعي. ،من لقي الصحايب :يالتابع

روايته عنهم.  عة من الصحابة وجالسهم وكانت ُجلُ الكبي : وهو من لقي  مجا يفمنهم التابع
فعرف هذا بكثرة املالزمة وطول العمر وما شابه ذلك .وبعض العلماء حصر املرسل ىف 

 حديثهم.
ي أو أنه لقي  مجاعة إال والثاىن التابعي الصغي : وهو من مل يلق  منهم إال العدد اليس) :قال

 .(روايته عن بعض التابعيني أن ُجل  
بن أيب امصنف "و "مصنف عبد الرزاق"مظاهنا   اعن التابعيني أيضً  ىفاملقاطيع هذه الّت تُرو 

ظ الطحاوي  وغيها من الكتب ويوجد لإلمام الطحاوي احلاف "شرح معاين األثار"و  "شيبة
 يضاً مقطوع.أما هو  -أكان معلقاً أو غي معلق–ىف الكتب الستة 

ا وكيٌع عن أىب خالد  عن الش عيب ىف رجل تربأ نحدث))ومن أمثلته ما رواه ابن أىب ش يبة قال: 
وإذا قلنا ،  يبفهذا االثر صحيح إىل الشع. ((ايالِعنُ ه   -يعىن الشعىب–مما ىف بطن امرأته قال 

 من التابعيني فمعىن أننا حكمنا عليه بأنه مقطوع. الشعيب والشعيببأنه إىل 
بأن هذه االوصاف وهذه األلقاب يوجد فيها الصحيح والضعيف  اوكما ذكرت لك سلفً 

 واحلسن وما شابه ذلك.
ُلهُ :مث قال    [] َوَمنإ ُدوَن التَّاِبِعيِّ ِفيِه ِمث إ

إىل  يمن التسمية مثله أى مثل ما ينته عيني فم ن بعدهم ىف هذا النوعيعىن أن من أتباع التاب
أو قل كما سبق معنا بأنه موقوٌف على  -مقطوعاً –ىف تسمية مجيع ذلك فإنه ُيسمى  التابعي

 فالن هبذا القيد.
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مث نبه احلافظ على ما يقع من اخلالف بينهم ىف مسألة التعبي باملنقطع واملقطوع والفرق بني 
 واملنقطع من مباحث اإلسناد. ،ن مباحث املنتوع واملنقطع: أن املقطوع ماملقط

 وإال فقد ُوجد ىف كالم بعض األئمة أهنم جيعلون املنقطع كاملقطوع.
َثَ ُر[-رمحه اهلل تعاىل-قال  ] َويُ َقاُل ِلأَلِخيَريإِن : اْلإ

و تقدم  -باألثر-هيعىن املوقوف واملقطوع كان على التابعي أو من جاء بعده يُقال عنها هذ
معنا أن من العلماء من يفرُق بني اخلرب واألثر واحلديث  ومنهم من ال يفرق واألمر ىف هذا 

 سهٌل. لكن احلافظ أراد باملوقوف واملقطوع أهنم يطلق عليه هنا األثر.
 :- رمحه اهلل-مثّ قال 

ُفوُع َصَحاِبيٍّ ِبَسَنٍد ظَاِهُرُه االتَِّصال]  َنُد: َمرإ   [والُمسإ
أحسن  هو -إن شاء اهلل تعاىل-هذا التعريف املصطلح جتد أن علم يف كتب  نظرت هذا إذا

بسند  - صلى اهلل عليه وسلم –التعاريف وأقومها فحقيقته أنه ما أضافه من ُسع الّنيب 
فظاهره أنه متّصل هذا اّلذي يدل عليه كالم أئمة هذا  اإلّتصال يعين أّن ظاهره الّصحة ظاهره

ا املسند يضً وغيه وهذا يقع يف أ –رمحه اهلل تعاىل  –بن حجر ا ا ذكر ذلك احلافظالشأن كم
ا ا يف املسانيد اليت صنفها األئمة ومن مث  أيضً يقع أيضً  ،سانيديف الكتب املصّنفة يف امل

صر ألن هذا شأن كثي من األحاديث إذا حتُ لكن أمثلته كما هو ظاهر ال و  يذكرون له أمثلة
عليه  –ينسبون هذه األحاديث إىل النيب  -رضي اهلل عنهم-يت أن الصحابة نظرت فيها رأ

مسائل الكتب اليت ُصن فت  فهذا يقال فيه املسند ولعله يأيت الكالم على –الصالة والسالم 
على أنه ينبغي أن ينّبه هنا على أهنم وإن كان ظاهر احلديث عدم اإلّتصال  ،يف املسانيد

قد يذكروهنا كما يذكرون أحاديث املدلسني وما أشبهها ممّن قد  بالنسبة للمسانيد فإهنم
جيعل املسند كاملرفوع فما  عبد الرب بن  ايوقف على عّلة فيه، فإن قلت  بعض أهل العلم ك

هذا  الفرق بينهما؟ نقول: الفرق أن كل مسند مرفوع وكل مسند متصل وال عكس فيهما
صل يطلقون املسند على احلديث الذي اتعلم وقد الذي عليه اإلستقرار أو عليه أكثر أهل ال

، وقد يطلق املسند على كتاب وهذا هو املرفوع –صلى اهلل عليه وسلم  –سنده إىل النيب 
ت ت  ب  ا ث   شرتطت أاّل ختر ج إال حديثً وقد يُطلق أيضا على الكتب اليت ا مصن ف ألحد األئمة

 فيه شروط الصحة.
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ا ا هو أقّل شأنً بن حجر من ذلك ذكر نوعً ااحلافظ  – تعاىل رمحه اهلل –وملّا فرغ املصن ف  
 فقال:  يتعّلق بالعايل والنازل فذكر نوع العلو والنزولمن األنواع املتقدمة أال  وهو ما 

ي ِإَماٍم ذِ  َوَسلَّم، َأوإ ِإَلى لَّى اهلل َعَليإهِ ص –فَِإنإ َقلَّ َعَدُدُه: فَِإّما َأنإ يَ نإَتِهَي ِإَلى النَِّبي ]
  ِصَفٍة َعِليٍَّة َك  ُشعإَبة.

ِبي :الثَّاِني ،الُعُلوُّ الُمطإَلقُ  :فَاَْلوَّلُ   .النِّسإ
 .َوِفيِه الُمَوافَ َقُة: َوِهَي الُوُصوُل ِإَلى َشيإِخ َأَحِد الُمَصنِِّفيَن ِمنإ َغيإِر َطرِيِقهِ 

 .ُل: َوُهَو الُوُصوُل إَلى َشيإِخ َشيإِخِه َكَذِلكوِفيِه الإَبدَ 
ِتَواء َعَدِد اْلِ ِفيِه الُمَساَواةُ و  َناِد ِمَن الرَّ : َوِهي اسإ َناِد َأحِد اسإ ِوي ِإَلى آِخرِِه مَع ِإسإ

 .الإُمَصنِِّفينَ 
ِتَواُء َمعَ   تِلإِميِذ َذِلَك الإُمَصنِِّف. وِفيِه الُمَصاَفَحُة: وِهي اِْلسإ

ُزول.   [َويُ َقاِبُل الإُعُلوَّ بَِأقإَساِمِه الن ُّ
هنا يف  –رمحه اهلل تعاىل  –بن حجر اتعّلق بالعلو  والنزول على ما ذكره احلافظ هذا ما ي

عناية  –رمحهم اهلل تعاىل  –كان يعتين هبا السلف   النخبة، وينبغي أن يُعلم أن العلو والنزول
ودرج فقد  بّ ون يف طلب العلو حّت يرُوون عّمن دفائقة إال أن هذه العناية ال جتعلهم يُفرط

رمحه اهلل  –ا من ذلك، ومما جاء يف فضل طلب علو األسانيد ماجاء عن اإلمام أمحد رو حذ  
 إال أنه قد يفّوُت هذا األمر ملصلحة راجحة) طلب إسناد العلو  من السنة ( :أنه قال –تعاىل 

ي يتفقه عليه وكان يف ترمجته ملا كان يأيت الشافع كما ذكروا  –رمحه اهلل  –فإن اإلمام أمحد 
ترتُك حديث سفيان  ):فقال له بن معني ،ّدثحيُ  –اهلل تعاىل  رمحه –ة بن ُعيين سفيان

إن فاتك حديث سفيان بعلوٍّ  فقال: –يعين الشافعي  –إىل هذا الشاب القرشي  وتذهبُ 
وكان حيىي بن  -رمحه اهلل  -يعين الشافعي  (فقه هذا القرشيأدركته بنزول ولكن من لك مبثل 

فاملهم من هذا أهنم   (: بيت خال  أو خايل وإسناد عايلتشتهي؟ فيقول) ما :لئِ معني إذا سُ 
 ّمن ُتُكل م فيه بسبب طلب العلوكانوا يطلبون العلو  يف األسانيد ورمبا تساحموا يف الرواية ع

 ن هذا ال ينبغي أن جُيعل قاعدة ُمطردة.لك
رمحه  –إىل ماذا؟ إىل قوله   عائدالضمي [َقلَّ َعَدُدهُ فَِإنإ ] قال: –رمحه اهلل تعاىل  –احلافظ 

َناد [يف أول ما أخذنا  -اهلل أي اإلسناد مبعىن أنه  [ ] فَِإنإ َقّل َعَدُدهُ :فهو يقول ] ثُمَّ اِْلسإ
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صّلى  –الّنبي  ِإَلى ] أي تنتهي هذه القّلة [ ] فَِإمَّا َأنإ يَ نإَتِهي:يقل عدد رجال اإلسناد قال
مبعىن َلى إَماٍم ِذي ِصَفٍة َعِليٍَّة َك  ُشعإبة؛ فَاْلّوُل الُعُلوُّ الُمطإَلُق [ َأوإ إِ  –اهلل َعَليإِه َوَسّلم 

هذا يسمونه بالعلو املطلق  –صلى اهلل عليه وسلم  –الذي قّل عدده وإنتهى إىل النيب 
أو يف هذا اإلسناد فهذا  يف هذا احلديث –صلى اهلل عليه وسلم  –لشرف الوصول إىل نبينا 

 –يعين ما ينتهي إىل النيب  –رمحه اهلل تعاىل  –بن حجر اق على ما ذكره احلافظ العلو املطل
 .–م سالالو  عليه الصالة اهلل

معنا يف باب الفرد النسيب يعين بالنسبة إىل غيه   كما مرّ مث ذكر العلو النسيب والعلو النسيب
رمحه اهلل تعاىل  -حلافظ كإمام من األئمة ومث ل له ا  –صلى اهلل عليه وسلم  –إىل غي النيب 

رمحه  – ا ما يتعلق باإلمام مالكبسطام ومثله أيضً  أبو –رمحه اهلل  -بُشعبة بن احلّجاج  –
ا فإذا عرفنا هذا فإن العلو فإّن العلو بالنسبة لإلمام مالك نسيب وهو نوع عظيم جدً  –اهلل 

ا ما تب الستة خصوصً املطلق ضبطه يسي ويقع كثي من األسانيد أو بعض األسانيد يف الك
من  ما وقع يف صحيح اإلمام البخاريو وقع يف موطّإ اإلمام مالك من الثالثي أو الثنائي 

وإن كانت من طريق  بن ماجةاا ما وقع من الثالثيات يف سنن ثالثياته وما ُأحِلق هبا وأيضً 
يه كالم ا فوهو أيضً  املغية بن سق الب وفيه ضعف ووقع للرتمذي حديث واحد يعين ثالثي

 ا مبجموع الطرق.سنً وإن كان ح  
"صحيح اإلمام مسلم"،  وأما النسائي فلم يقع عنده ثالثيات ومل تقع أيضا الثالثيات يف

ا يف كتب الشافعي بكثرة، ووقعت الثالثيات أيضً  "د"مسند اإلمام أمح ووقعت الثالثيات يف
 ليت ُخر جت له أو اليت ُسُِعت منه. ا-رمحه اهلل تعاىل–

ما يتعلق بالعلو النسيب، مبعىن أن تكون قريبا من إمام من األئمة حّت وإن كثر العدد  هذا
طويل لكنك قريب ِمن -عليه الصالة والسالم–بالنسبة للعلو املطلق؛ فإذا كان بالنسبة للنيب 

م ن؟ قريب من مثل شعبة، أو مثل مالك، أو مثل سفيان بن عيينة وما شابه ذلك، فهذا هو 
 يب.العلو النس

  :بأنه أنواع-رمحه اهلل تعاىل–وذكر املصنف 
َوِهَي الإُوُصوُل ِإَلى َشيإِخ َأَحِد ]هذا نوع من أنواع العلو، وعرفه بقوله:  املوافقة، فأوهلا:

من هم املصنفون؟ كثر، مثل أصحاب الكتب الستة أو مثل  .[الإُمَصنِِّفيَن ِمنإ َغيإِر َطرِيِقهِ 
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ا بعدد أقل  عن شيخ البخاري، يف هذا احلديث عاليً يث مثاًل الصحيحني. فإذا وقع لك احلد
 من العدد الذي يقع لك إذا ما رويته عن إمام البخاري عن ذلك الشيخ، فهذا هو املوافقة.

وقبل أن أكمل ما يتعلق هبذه األنواع لو ذهبنا نضرب أمثلة املقام؛ لكن هناك كتاب اُسه 
خرج فيه أحاديث شيخه أيب بكر بن -اهلل تعاىل رمحه–للحافظ بن حجر  1"عوايل اجمليزين"

، ه  ويذكر يف آخر األحاديث: ما وقع موافقة، ما وقع بداًل  ٦1٨احلسني املراغي املتوىف سنة 
أحيلك –. وكذلك احلافظ الذهيب يف طائفة من كتبه ما وقع مصافحة، ما وقع مساواةً 

 إذا نذرت مثاًل ( )وقع لنا بداًل قول: يذكر مثل هذا في-رمحه اهلل-، يف طائفة من كتبه -إمجاال
يقول: وقع لنا بدال، وقع لنا مساواة،  3يف "امليزان"أو ، 2"السي" أو قرأت يف يف "السي"،

وقع لنا مصافحة، وما شابه ذلك. وهذه ظاهرة وقعت عند املتأخرين واعتنوا هبا، ويف احلقيقة 
ذهبت أيضا أذكر ما عندي من  على بعضهم هذا األمر كما ذكر الذهيب، ولو يب  أنه قد عِ 

ية األمر يطول املقام؛ لكن املقصود هو معرفة هذه األنواع على أهنا ليست بذات أمه فوائد
طبق هذا – ، وقع لنا بداًل -طبق هذا التعريف– يف قوهلم: وقع لنا موافقة لكن إذا رأيت مثاًل 

 ذكر هذا فيما يتعلق باملوافقة.-رمحه اهلل-حجر  . فاحلافظ بن-يفالتعر 
يف  [َوُهَو الإُوُصوُل ِإَلى َشيإِخ َشيإِخِه َكَذِلَك.: -يف العلو البدل يعين:– َوِفيِه الإَبَدلُ ]: قال

، أي املوافقة؛ الثاين: الوصول إىل شيخ الشيخ، مثل أن يقع ألحد األول وصول إىل الشيخ
 ا. شيِخ البخاري يف املثال الذي قدمناه سابقً األئمة هذا العلو عن شيخ  غي

َناِد َأَحِد  4منهوَ ]: قال َناِد ِمَن الرَّاِوي ِإَلى َآِخرِِه، َمَع ِإسإ سإ ِتَواُء َعَدِد اْلإِ الإُمَساَواُة: َوِهَي اسإ
: إىل شيخ اإلمام البخاري، فيما مبعىن أنه يقل عدد اإلسناد هلذا اإلمام، مثاًل  [الإُمصنِِّفيَن.

ا خرج أيضً -رمحه اهلل تعاىل–ذكرناه من املثال السابق، وقد خرج اإلمام احلافظ ابن عساكر 
 "األربعون حديثا من املساواة مستخرجة عن ثقات الرواة" لشيخها ُساها أربعني حديثً 

الفراوي، فذكر هذه األربعني وما وقع فيها لشيخه الفراوي من املساواة. بإمكانك أن تقف 
اب، حتصل منه على نسخة أو عرب الشبكة، عندي هو مطبوع وحمقق، وكتاب على هذا الكت

أيضا مطبوع وحمقق وتطبق على هذا النوع، مع أنين أقول لك بأن هذه  5"عوايل اجمليزين"
                                                 

1
 "األربعون من عوالي المجيزين" 

2
 "سير أعالم النبالء" 

3
 ""ميزان االعتدال في نقد الرجال" 

4
 في المتن: ""وفيه 

5
 ن عوالي المجيزين""األربعون م  
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ال يشغل طالب العلم نفسه هبا؛ ألهنا ال تؤثر على صحة األنواع قليلة الفائدة من جهة أ
 احلديث وال على ضعفه.

َوِفيِه الإُمَصاَفَحُة: َوِهَي ]املصافحة، فقال: -رمحه اهلل تعاىل–لك احلافظ عد ذوذكر ب
ِتَواُء مَ  سإ فانظر!، يدور على املصن ف: إما يف املصن ف، أو  [َع تِلإِميِذ َذِلَك الإُمصنِّفِ االإ

مبثابة الرواية عن تلميذه، هذه شيخه أو شيخ شيخه أو نزل األمر حّت صار إىل أن يقع 
لبخاري؛ لكن يقع ليت تقدمت معنا هي أن تقع هذه املساواة كما ذكر احلافظ ال: و حةاملصاف

ألنك  هت البخاري يف ذلك احلديث وصافحتكأنك لقي  أنك ذلك لك كأنك صافحته، مبعىن
 ا.راويته عن الذي يساوي مسلمً 

 فالعلو على كل حال هو ما يذكره العلماء يف هذا املقام.
فَِإنإ َتَشاَرَك الرَّاِوي َوَمنإ ]رواية األقران، فقال: -رمحه اهلل تعاىل–لك ذكر املصنف مث بعد ذ

نِّ وَ  َرانُ َرَوى َعنإُه ِفي السِّ َق إ ل عند بعض أهل بُ ن  وهذه رواية األقران اليت ي    [اللُِّقيِّ فَ ُهَو اْلإ
 مشاركاً  ي  وِ ر  ها احلافظ بأن ي   ط  ب  رواية األقران ض  فد بعض أهل العلم ينبل من فعلها. العلم، عن

  يف السن واللقي فهو األقران. لراو  
َوِإنإ َرَوى  ]فهو األقران  قيّ ا لراو  يف السّن واللّ فرواية األقران ضبطها احلافظ بأن يروي مشاركً 

َبُج[  ََخِر ؛ فَالإُمدإ ُهَما َعِن اْلإ هذه األول املشاركة مبعىن أن يشاركه يف نفس الشيخ أو ُكلٌّ ِمن إ
وقع ألمحد وحيىي بن معني يف روايتهم عن سفيان  هذه رواية األقران مثل مافيف نفس الشيوخ 

ََخِر []: والثاين ممّا يتعّلق به قال ،غيهأو عن  ُهَما َعِن اْلإ  َوِإنإ َرَوى ُكلٌّ ِمن إ
َبُج[] :رواية األقران بعضهم عن بعض قال ههذ ا من أنواع احلديث اليت هذا نوع أيضً   فَالإُمدإ

حاديث إىل أن ينظروا يف تراجم الرواة ومن يف حترير األ -رمحهم اهلل تعاىل  -ئّمةبلغت دّقة األ
هو مساو  ومن روى عن مثل قرينه وهو املزامن له يف الطلب فيذكرون هذه األنواع هذا هو 

ن يساويك يف الطلب أو يف ا النوع هو املدّبج وهو رواية ماملدّبج أن تروي عّمن يساويك هذ
تروون عن مخسة من الشيوخ مّث تروي عنه ويروي عنك أو جييزه وجييزك فهذا  الشيوخ تكونون

هو املدّبج وهو أن يروي القرينان ومها املتقاربان يف السّن واإلسناد  كّل واحد منهما عن 
اآلخر وهذا يسّمى باملدّبج ووقعت هذه الرواية جلمع من األئّمة مثل رواية التابعني بعضهم 

 -رمحهم اهلل تعاىل-ابعني بعضهم عن بعض ومن شابه ذلك من األئّمة عن بعض وأتباع الت
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ََصاِغِر ، َوِمنإهُ ] :قال ََكاِبُر َعِن اْلإ نإ ُدونَُه ؛ فَاْلإ يعين من األكابر عن  -َوِإنإ َرَوى َعمَّ
َناِء[ . -األصاغر َب إ َبَاُء َعِن اْلإ   اْلإ

الدّقة يف الرواية حّت عرفوا رواية  هذا نوع من األنواع اليت كانت استصحب فيها أهل احلديث
 لرواية األكابر عن األصاغر عن األكابر وعرفوا رواية األقران ومن هو فوق وضربوا مثاًل 

حديث اجلّساسة والدجال عن أيب رقّية  -صلى اهلل عليه وآله وسلم  -األصاغر برواية النيب 
ا الّداري إّن متيمً ))أنّه قال :  فإنّه جاء عند مسلم -رضي اهلل عنه  -متيم بن أوس الّداري 

وإمّنا ذكر العلماء هذا النوع ألّن األصل هو  ((حّدثين حديثا وافق الذي كنت أحّدثكم
َبَاُء َعِن  ]َوِمنإهُ  :العكس أن يروي األصاغر عن األكابر لكن ملّا وقع هذا الّنوع ذكروه قال اْلإ

َناِء[  َب إ بنه وهذا النوع ااألصاغر أن يروي األب عن ابر عن يعين من هذا النوع رواية األكاْلإ
َرٌة [] :قليل كما نّبه عليه احلافظ مّث قال ِسِه َكث إ هو ) :وهلذا قال ألّن هذا هو الغالبَوِفي َعكإ

وهو رواية األبناء عن اآلباء وهذا كثي يف كتب أئّمة احلديث أن يروي األبناء  (اجلادة املسلوكة
لعّلنا سنقف إن شاء اهلل تعاىل على هذا  -م اهلل تعاىلرمحه-عن آباءهم هذا كثي عندهم 

املقام ونكمل الدرس القادم اهلل تعاىل أعلم وصّلى اهلل على نبينا حمّمد وعلى آله وصحبه 
 .سّلم تسليما كثيا إىل يوم الدينو 
 
اهلل  رمحه–بلغنا إىل قوله  –رمحه اهلل تعاىل -نقرأ ما تيّسر إن شاء اهلل من كالم الشيخ أمحد و 

 الشورى: سورة من اآليات هذه شرح يف كثي ابن قال-تعاىل

ن ا  األمة هلذه تعاىل يقول ي   يِن م ا و ص ٰى ِبِه نُوًحا و ال ِذي أ و ح  ﴿ش ر ع  ل ُكم م ن  الد 
﴾  وآخرهم السالم عليه نوح وهو السالم عليه آدم بعد الرسل أول فذكر [13 ]الشورى:إِل ي ك 

 وموسى إبراهيم وهم العزم أويل من بقي من ذلك بني ذكر مث -عليه وسّلمصّلى اهلل – حممد
 اشتملت كما اخلمسة ذكر انتظمت اآلية وهذه وسلم، عليهم اهلل صلى مرمي بن وعيسى
ن ا ِمن  الن ِبي ني  ِميث اق  ُهم  و ِمنك  و ِمن ن وح  ﴿ وتعاىل تبارك قوله يف األحزاب آية يف عليهم و ِإذ  أ خ ذ 

 كلهم الرسل به جاءت الذي والدين [٧﴾]األحزاب: ِإب  ر اِهيم  و ُموس ٰى و ِعيس ى اب ِن م ر مي   و  
و م ا أ ر س ل ن ا ِمن ق  ب ِلك  ِمن ر ُسول  ِإال    ﴿تعاىل قال كما له شريك ال وحده اهلل عبادة هو

 اءي  نبِ األ   راشِ ع  م   نَن  )) : احلديث ويف [25 نبياء:]األنُوِحي إِل ي ِه أ ن ُه ال  إِل ٰ ه  ِإال  أ ن ا ف اع ُبُدوِن ﴾
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 وإن له شريك ال وحده اهلل عبادة هو بينهم املشرتك القدر أي (( داحِ و   ان  ين ُ دِ  تال  عِ  دوال  أ  
ِلُكلٍّ ج ع ل ن ا ِمنُكم  ِشر ع ًة و ِمن  ه اًجا  ﴿جالله جل كقوله ومناهجهم شرائعهم اختلفت

 أي [13 ]الشورى:أ ن  أ ِقيُموا الد ين  و ال  ت  ت  ف ر ُقوا ِفيِه ﴾ ﴿ هاهنا قال وهلذا[ ٨٦﴾]املائدة: 
 االفرتاق عن اهمهنو  واجلماعة باالئتالف والسالم الصالة عليهم األنبياء مجيع وصى

 ،انتهى كالم ابن كثي. واالختالف
 أن آمركم أي ين  ﴾أ ن  أ ِقيُموا الد   ﴿اآلية: هذه تفسي يف سعدي بن الرمحن عبد الشيخ وقال

 غيكم على إقامته يف وجتتهدون بأنفسكم تقيمونه وفروعه أصوله الدين شرائع تقيموا
 ليحصل أيو ال  ت  ت  ف ر ُقوا ِفيِه ﴾ ﴿ والعدوان اإلمث على تعاونون وال والتقوى الرب على وتتعاونون

 وحتزبكم ائلاملس تفرقكم ال أن على واحرصوا وفروعه، الدين أصول على االتفاق منكم
 . دينكم أصل يف اتفاقكم مع بعضاً  بعضكم يعادي وشيعاً  أحزاباً 

 .-رمحه اهلل تعاىل–انتهى كالم السعدي 
 أوهلم لدن من مجيع الرسل وأمر الشرائع عليهما اتفقت األصلني هذين أن تعلم هذا ومن
  :مها صالناأل وهذان-لى اهلل عليه وسلمص- حممد آخرهم إىل- والسالم الصالة عليه- نوح
 .سواه دون بالعبادة إفراده وهو عز وجل اهلل توحيد :أوالً 
 وترك أسباب االئتالف بإقامة الدين يف التفرق وعدم األمة وحدة على احلرص :ثانياً 

 وعال جل كتابه من ما آية غي يف الفرقة عز وجل اهلل ذم فقد وهلذا االختالف، أسباب
  [٨ :البينة]ِذين  أُوُتوا ال ِكت اب  ِإال  ِمن ب  ع ِد م ا ج اء ت  ُهُم ال ب  ي  ن ُة ﴾﴿و م ا ت  ف ر ق  ال   :تعاىل كقوله
 [1٨ :سورة الشورى] ﴾مهُ ن   ي   ب    ايً غ  ب    مُ ل  عِ ال   مهُ اء  ج   ام   دع  ب    نمِ  ال  إِ  واقُ ر  ف  ت    ام  و  ﴿تعاىل :  وقوله
انُو ﴿ تعاىل : وقوله ء  ِإن  ال ِذين  ف  ر ُقوا ِدين  ُهم  و ك  ُهم  يف ش ي   ِإىل   أ م رُُهم   ِإمن  ا ۚ  ا ِشي  ًعا ل س ت  ِمن  
ٰ ِذِه أُم ُتُكم  أُم ًة ﴿ تعاىل : وقال   [15١ :االنعام]﴾ ي  ف ع ُلون   ك انُوا مب ا يُ ن ب ئُ ُهم مُث   الل  هِ  و ِإن  ه 

ًة و أ ن ا ر ب ُكم  ف ات  ُقوِن  ر ُهم ب    *و اِحد  ن  ُهم  زُبُ رًا ف  ت  ق ط ُعوا أ م  ي ِهم   مب ا ِحز ب   ُكل   ۚ  ي    ف رُِحون   ل د 
 وحدة أن اآليتني هاتني من األوىل اآلية يف عز وجل اهلل أخرب وقد [53-52 :املؤمنون﴾]

ي ا أ ي  ه ا ﴿ :تعاىل يقول حيث قبلها اليت يةاآل يف الرسل به أمرت الذي الصاحل من العمل األمة
ًة * ع ِليمٌ  ت  ع م ُلون   مب ا ِإين   ۚ  ط ي ب اِت و اع م ُلوا ص احِلًا الر ُسُل ُكُلوا ِمن  ال ٰ ِذِه أُم ُتُكم  أُم ًة و اِحد  و ِإن  ه 
  [52-51: املؤمنون] ﴾و أ ن ا ر ب ُكم  ف ات  ُقونِ 
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يف الدرس القادم ألنه ذكر ما يستفاد من هذه اآليات الثالث، وننظر -إن شاء اهلل-ونكمل 
 .مما تفيدوننا به من املسائل ما عندكم

 
 
 

 اْلجابة عن اْلسئلة
 

ون لنا أمثلة للتابعني الكبار حبذا لو تذكر -ولك باملثل-ا اهلل خيً ه جزا يقول داع   :١السؤال
 هم وكذا الصغار؟ر اطقوأ

ي ننا نعرض عن كثأمر سهل الوقوف عليه أل-كل حال  على-أخي هذا األمر  يا :الجواب
طالة يف هذا الباب وأنت إذا نظرت إىل الكتب املصنفة يف بسبب اإلأن نذكره مما نريد 

ا يف كتب املصطلح عند ذكرهم لقسم املرسل يعتنون املراسيل فإهنم يعتنون هبذا الباب وأيضً 
الكبار والتابعني الصغار والتابعني الذين - تعاىلرمحهم اهلل-هبذا الباب أعين بذكر التابعني

قيس بن أيب  :كرون أصح املراسيل وأكثرها. فمن كبار التابعني مثاًل توسطوا يف األمر وأيضا يذ 
خليار ا حممد بن أيب بكر وعدي بن اح بن األعسر ويعترب يف هذا الباب أيضً نابُ حازم والص  

: مثاًل  -عنهم رضي اهلل-وإذا نظرت يف أبناء الصحابة  ،ويوسف بن عبد اهلل بن سالم
رضي اهلل عنهم –كثر الصحابة أضبطوهنم من لقي الكبار الذين ي يذكرون يف التابعني

ا عسرا حيتاج منك ان تسأل عنه أو مرً أا مذكور يف كتب الطبقات ليس وهذا أيضً  -وأرضاهم
 .-إن شاء اهلل–تستشكله 

 
يقول قال ابن حجر يف "النزهة" عن املزيد يف متصل األسانيد شرطه أن يقع  :٢السؤال

 ترجحت الزيادة ممكن توضيح ا مثاًل وإال فمّت كان معنعنً  التصريح بالسماع يف موضع الزيادة
 هذا الشرط يف ترجيح الزيادة؟
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من  مما يشكل على كثي  بأنه يف احلقيقة قد شرحنا هذا وهذا الباب قلت  لكم  الجواب :
ق بزيادة الثقة، هو لص  سانيد مُ يف متصل األلعلم بسبب قلة املمارسة واملزيد الباحثني وطالب ا

زيد يف بذلك املوضع ألهنم يفردونه هنا بسبب أو آلخر واشرتطوا يف القول بأنه مألصق 
مبا هو أقل من  ا يف ما يتعلق هبذا الراوي فال يأيتتصال تامً متصل األسانيد أن يكون اال

درجة احلديث أو الرواية اليت رويت عنه بأن يكون فيها غلط أو فيها عنعنة أو ما شابه ذلك، 
علم يف هذا والنظر يف أمثلة أهل ال -إن شاء اهلل تعاىل-ه غيت  الب العلم جيد بُ ومع املمارسة ط

 .عند شرح هذا املوضع "الصحيح املسندإىل "الة حالباب كما ذكرت لكم إ
 

 .كلمة وقعت يف كالم بعض املشايخيسأل عن   :٣السؤال
 

جتعل بينك قلت لكم يف هذا الباب فيما يتعلق حبديث اآلحاد، أنصحك أال و  الجواب :
وبني كالم أئمة العلم واسطة يف هذا الباب حّت تتحقق من الكالم الذي ذكرته لك، وأما ما 

أهل العلم من بعض كالم يف  هنا ومن هنا ومن هنا مما يقع  ستجمعه من هنا ومن
" احلجة " ك  اإلشكاالت فلن تنتهي منه وأحلتك اىل بعض املراجع "قواطع األدلة" و  

رمحه اهلل -واعق املرسلة" لشيخ اإلسالم ابن القيم و "الرسالة" للشافعيلْلصفهاين و"الص
وكان شيخنا العالمة ابن غديان يذكره  -رمحه اهلل تعاىل–ا للشاطيب أيضً  وعلى كالم   -تعاىل

ا مل يكن من نفس الطريق وإن كنت افرً ضحاد املفرد واآلحاد الذي يأيت متلنا فيما يتعلق باآل
رتضي هذا املسلك وال أجده سائغا فيما نتكلم عنه من هذا الباب لكنه يف قرارة نفسي ال أ

 .هو من ضمن املراجع اليت هي من املمكن أن يستفيد منها طالب العلم
 

 علي األئمة منهم هل هذا التشيع هو تقدمي لالرواة الذين رموا بالتشيع وحتم هل: 4السؤال
هم أهل العلم وأحسن اهلل إليكم على ما عشرية الذين كفر  ثىنعلى عثمان وهل يدخل فيه اال

 .تقدمون
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وإياك، هو التشيع هبذا املعىن الذي هو مسألة التفضيل وإن كان قد يقع عندهم  الجواب :
بعض الكالم يف بعض الصحابة أو بعض اخللفاء، جتد هذا، أما أهنم اثين عشرية خلص فهذا 

 .ال نعرفه
 

 .هذا يطلب الدعاء يقول :٥السؤال
 .أسأل اهلل أن يوفقنا وإياكم للحفظ والفهم :الجواب

 
 .مل أفهم الفرق بني املرفوع واملسند: ٦السؤال

 
كرره وراجعه وأنا احيانا من طريقيت ال أحب أن أعيد الكالم مرة أخرى بنفس   :الجواب

 .الوضع ألن طالب العلم حيتاج ألن يراجع وأنه ال تالزم بني هذين النوعني
 

يضاح يف مسألة املضطرب هل هو الذي اضطرب فيه الرواة يف إادة نود منكم زي :٧السؤال
 ا؟أحد الرواة وهل إذا كان هذا الراوي املختلف فيه ثقة هل يبقى احلديث ضعيفً 

 
وإن كان ثقة ألن هذا النوع من العلل حمله أحاديث الثقات فإذا اضطرب حّت ال  :الجواب

ت قلت لكم يف ذلك الدرس بأن املضطرب كما م عليه حباله وكنكوا فإنه حيفيه الرواة واختلف
 .أن يسلم فيه مثال قائم بذاته()قل  -رمحه اهلل–يقول السخاوي 

 
 .ا؟ هل هو الراوي عنه أم هو الصحايب جزاك اهلل خيً ذا اختلف املخرجإما معىن  :٨السؤال 

 
ن دري ما احلديث الذي تتحدث عنه فقد يكو أهذا باختالف نوع احلديث ما  الجواب :

 .عن الصحايب وقد يكون عن التابعي أوعن تابع التابعي
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ُسعت بعض  )إن هذا العلم دين( أثر ابن سيين عند مسلم يف مقدمة الصحيح: ٩ السؤال
 فما وجه ذلك؟-صلى اهلل عليه وسلم-أهل العلم يقول عنه أنه يأخذ حكم الرفع إىل النيب 

 
 :الجواب

وجه هلذا أبًدا إال قول ضعيف عند د أهل احلديث ال واهلل على قواعد علم املصطلح وىل قواع
بعضهم وإال فإن قول التابعي من الُسن ة فضاًل عن أن يكون مثل هذا ال يُقال فيه حكم 

 الرفع.
قول علماء املصطلح تقصد –، هل قولكم يف املضطرب أحسن اهلل إليكم: ۰۱ السؤال

القوة هل هذه القوة تعين أهنا كلها صحيحة أنه يأت ي بطرق  خمتلفة متساوية يف -بارك اهلل فيك
وما معىن أن تكون متدافعة خمتلفة ألنين ظننت إن كثرة الطرق إذا كانت صحيحة ال تزيد 

  احلديث إال قوة.
 الجواب:

ومتجهة اجتاًها واحًدا وتسي يف نفس املسار، أما أن خيتلف فيها الرواة هذا إذا كانت متفقة 
 يه بوجه ويتدافعون يف الرواية هذا ال بل قد يزيده ضعًفا.فهذا يرويه بوجه وهذا يرو 

 
أحسن اهلل إليكم نتوجه إليكم  :ها لإلخوة يقولؤ ذا يذكر كلمة من باب التشجيع أقر ه

كّنا معكم يف هذا املعهد استفدنا استفادة عظيمة وأصبحنا شار بالشكر ونبشرك أننا مذ 
 من حبثها فجزاكم اهلل خيا" وإياك. نبحث العديد من املسائل والكتب اليت كّنا نرهب

 
 :١١السؤال

ما الفرق بني متواتر القرآن ومتواتر احلديث مع العلم أّن بعض الرّواة كحفص فيه بعض كالم 
يقع للعديد من دارسي  وتفّرد بعض الكلمات مل يروها على تلك الصورة غيه وهذا إشكال

 كلمت على هذا؟حّبذا لو حتيلنا إىل بعض الكتب اليت تالقراءات و 
املسألة اليت سأل عنها أخي السائل طويلة جّدا ولكن سأقتضب يف احلقيقة هذه  الجواب:

ضع البّد من أّن هذا املو  هويفيده ويفتح له مفاتح هذا الباب و -إن شاء اهلل-ا لعّله جوابً 
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وىل اختالف االصطالح ومن جهة أخرى االستقرار األ هةاجلمن  :الّنظر فيه من جهتني
مع عليه يف تلّقي القراءات. أّما األّول وهو اختالف االصطالحات فإّن املتواتر والّشاذ اجمل

تلقيها فلهم اصطالح عند عند أهل احلديث ليس هو املتواتر والّشاذ عند علماء القراءات و 
خاص فيما يتعّلق باملتواتر وهلم اصطالح خاص فيما يتعّلق بالّشاذ ليس هو االصطالح 

 ابن اجلزري الذي عليه مدار املتأخرين يف أسانيد ه علماء املصطلح فمثاًل الذي يأخذ ب
 :القراءات يقول يف الطيبة

ِوي ِم اِْلَماِم َيحإ ِو     وََكاَن لِلرَّسإ َه َنحإ  وَُكلُّ َما َواَفَق َوجإ
َناًدا ُهَو الُقرإآنُ   فَ َهِذِه الثَََّلثَُة اَْلرإَكانُ         َوَصحَّ ِإسإ

َعةِ َوَحيإُثَما  ب إ ٌن أَثإِبِت     ُشُذوَذُه َلوإ أَنَُّه ِفي السَّ َتلُّ رُكإ  َيخإ
 

 مما فذكر هنا الثالثة األركان ومل يذكر عدد الّرواة وهذه األركان عندهم هي ما ذكره فيما سبق
وِ  سردته عليك من قوله " َه َنحإ ولو كان هذا الوجه الّنحوّي  " حّّت قالواوَُكلُّ َما َواَفَق َوجإ

و ِإذ  قُ ل ن ا ﴿ا عند بعض الّنحّويني أو تكّلمت به بعض العرب مثل قراءة أيب جعفر ملّا قرأ شاذً 
ُجُدوا ُة اس  ِئك  برفع املالئكة وفيها كالم طويل إذا نظرت إىل كتب  [3٨ ]البقرة:﴾ لِل م ال 

 القراءات وتوجيهها فيها كالم طويل ولكّنها موجودة، هذه لغة أزد يُتكّلم هبا وهي لغة
صحيحة فصيحة وإن أنكرها من أنكرها من الّنحوّيني وهنا يأتيك باب أنّه ال حييط بلغة 

ا ممّا يتحّكم فيه الّنحويّون ويتعّصبون يف الّتحكم فيه من جعل املشهور قومه إاّل نيّب وأّن كثيً 
وجه و ما هي العندهم اعتبار املدرسة اليت درسوها يف الّنحو كوفّية أو بصريّة أو خمتلطة منه

ا، هذا حتّكم ال وجه له، هذا ركن عندهم فإذا اختّل هذا الرّكن ومل يكن ما عداها يكون شاذً 
 هلا وجه الّنحو اعتربوا هذه القراءة شاّذة ومل ينظروا إىل كثرة من رواها وال إىل قّلة من رواها. 

ِم اِْلَماِم يَ " ِو     وََكاَن لِلرَّسإ َه َنحإ ِويوَُكلُّ َما َواَفَق َوجإ  " حإ
اليت أرسلها إىل البالد،  -رضي اهلل عنه-مام يقصدون به مصاحف عثمان يعين الّرسم اإل

فإذا وافقت الّرسم الذي يف املصاحف فإهّنا قراءة صحيحة ومعلوم أّن رسم مصحف ورش أو 
كتابة هذه   يفلك نافع خيتلف عن رسم قراءة حفص من جهة الضبط أو النقط أو ما شابه ذ

و الس اِبُقون  األ  و ُلون  ِمن  ال ُمه اِجرِين  ﴿ قرأ امل -رمحه اهلل تعاىل-بن كثي اراءة احلروف، وق
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ُم  ج ن ات  جت  رِ  ُهم  و ر ُضوا ع ن ُه و أ ع د  هل  س ان  ر ِضي  الل  ُه ع ن   ِمن  ي و األ  نص اِر و ال ِذين  ات  ب  ُعوُهم بِِإح 
اُر   [۰۱۱ :التوبة]﴾حت  ت  ه ا األ  ن  ه 

ِويوَ "يف هذا وأيًضا أنا ال أريد أن أسرع يف اجلواب  ِم اِْلَماِم َيحإ  "َكاَن لِلرَّسإ
َناًدا ُهَو الُقرإآنُ " إسناده بأن يتلّقاه اآلخر عن األّول إىل من قرأ به  مبعىن أنّه يصح" َوَصحَّ ِإسإ

عة يف كّل طبقة من مجاو  أنا وأنت تناقلناهلل عليه وسّلم وال يشرتطون أن إىل النيّب صّلى 
  :طبقات اإلسناد مبا يفضي إىل التواتر وإالّ فإّن قول ابن اجلزرّي يف هذه األبيات

َعةِ  ب إ ٌن أَثإِبِت     ُشُذوَذُه َلوإ أَنَُّه ِفي السَّ َتلُّ رُكإ  َوَحيإُثَما َيخإ
هبذا الباب  ا يتعّلقا شافيً قيقة إهّنم مل يعطوين جوابً ا من املتخّصصني ويف احلسألت عنه كثيً 

فنظرت إىل ما يتعّلق به فإذا به يعين السبعة البن جماهد وهو أّول من اصطلح على هذا 
االصطالح وليس القرّاء الّسبعة هم أصحاب األحرف الّسبعة فإنّه قد يقع بعض القراءات  

ارئ كان يقرأ هبا مّث ملّا مل تتّصل أسانيدها بأسانيده إليه: إىل هذا الكتاب أو إىل هذا الق
ن. مثال ذكروا يف السبعة البن جماهد عند قوله كالقراءة شاّذة الختالل هذا الر  صارت هذه

ُم   ۚ   ِغش او ةٌ  أ ب ص ارِِهم   و ع ل ىٰ  ۚ  خ ت م  الل  ُه ع ل ٰى قُ ُلوهِبِم  و ع ل ٰى ُس  ِعِهم  ﴿:تعاىل  ع ِظيمٌ  ع ذ ابٌ  و هل 
بقّي أحد يقرئ هبا ومن هنا أنّبهك أّن  هذه القراءة موجودة البن جماهد لكن[٧﴾]البقرة: 

لقراءة معّينة أو رواية أو حرف إمّنا هو راجع إىل  ما يقع يف كالم بعض األئّمة من كالم إنكار  
ما قرؤوا به فلم تكن هذه القراءة مشهورة يف بلدهم أو مل يأخذوها عن شيوخهم أو ما شابه 

به ذلك، وعلى كّل حال الكالم على هذا ذلك فال يقرأ هبا أو ينكرها أو يرّدها أو ما شا
 ينولكن -بارك اهلل فيكم-تكم وال حتاسبون أنفسكم على وقيتطويل وأنتم حتاسبونين على وق

 .أو بسؤالني كأهنم أمامي سأختم هبذا السؤال
 

إذا وجدنا حديث حكم عليه بعض املشايخ بالشذوذ وقال عنه البعض اآلخر  :١٢السؤال
يف فكب للمأمومني يف صالة االستسقاء ومسلم كحديث قلب الثو  أنّه على شرط البخاري

 اجلمع بني هاذين القولني؟
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تنظر أنت بنفسك وتصل و أحد طريقتني إّما أن تبحث  إال اجلمع بينهما ليس لك الجواب:
إىل األمر الذي يوصلك إىل برد اليقني وإّما أن تأخذ بالقول األوثق من هؤالء العلماء 

 املتكّلمني.
 

 .نرجو منكم إجازتنا يف حديث  بإسناده :١٣ ؤالالس
وإن كان قد حصل هذا يف قراءة -إن شاء اهلل تعاىل-له وقته إله إال اهلل ال  الجواب:

وقعت اإلجازة ملن حضر -عليه رمحة اهلل–فضل املساجد" لشيخنا ابن عقيل األربعني يف "
رمحة اهلل -يت ُأخرِجت لشيخنا هذا اجمللس ولعله يُعق د جملس آخر يف بعض األربعينيات ال

على آله وصحبه أمجعني واحلمد هلل تفي وصلى اهلل على نبيّنا حممد و وهبذا القدر نك. -عليه
 رّب العاملني.

 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

  


